
POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, a.s.  
A SKUPINY SLOVNAFT K  30. JÚNU 2013 

 
CENNÉ PAPIERE VYDANÉ SPOLOČNOSŤOU SLOVNAFT, a.s. (ďalej tiež ako Spoločnosť) 
 
Emitent cenného papiera: 
 
Názov:    SLOVNAFT, a.s. 
Adresa:   Vlčie hrdlo 1, Bratislava 
IČO:    31 322 832 
Dátum vzniku:   1. 5. 1992 
Základné imanie:   684 757 602,80 EUR 
 
Cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu akcií Burzy 
cenných papierov v Bratislave, a.s. (www.bsse.sk): 
 
 
1. emisia - ISIN CS0009004452 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované 
    počet akcií:     13 168 953 
    menovitá hodnota jednej akcie:                        33,20 EUR 
    % podiel na ZI:     63,85 % 
     
2. emisia - ISIN SK1120001369 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované 
    počet akcií:      3 300 000 
    menovitá hodnota jednej akcie:                         33,20 EUR 
    % podiel na ZI:                16,00 % 
     
3. emisia - ISIN SK1120005949 
    druh, forma a podoba cenného papiera: akcie kmeňové - na doručiteľa, zaknihované  
    počet akcií:      4 156 276 
    menovitá hodnota jednej akcie:                         33,20 EUR 
    % podiel na ZI:      20,15 % 
 
Súčasťou polročnej finančnej správy spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny SLOVNAFT 
je: 
• Priebežná neauditovaná individuálna účtovná závierka spoločnosti SLOVNAFT, a.s.,  

k 30. 6. 2013 uložená na internetovej stránke Spoločnosti www.slovnaft.sk - Pre investorov 
- Finančné správy - Účtovné závierky.  

 
• Priebežná neauditovaná konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

a dcérskych spoločností k 30. 6. 2013 uložená na internetovej stránke Spoločnosti 
www.slovnaft.sk - Pre investorov - Finančné správy - Účtovné závierky.  

 
• Priebežná správa za 1. polrok 2013 uložená na internetovej stránke Spoločnosti 

www.slovnaft.sk - Pre investorov - Finančné správy - Polročné správy. 
 
• Vyhlásenie vedenia Spoločnosti uložené na internetovej stránke Spoločnosti 

www.slovnaft.sk - Pre investorov - Finančné správy - Polročné správy. 
 
• Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku  

uložené na internetovej stránke Spoločnosti www.slovnaft.sk - Pre investorov - Finančné 
správy - Polročné správy. 

 
Dátum zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti - 30. 8. 2013 o  9,00 hod. 
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